
ُسها  اإليديولوجيا  كما يراها مؤسِّ
فلسفة من أجل اجلمهورية

]*[ Lilian Mory [[[ ليليان موري

 Destut يف 20 حزيران سنة 1796، قرأ واضع مصطلح اإليديولوجيا دستوت دو تراييس

de Tracy أمام طالب »العلوم األخالقية والسياسية« يف املعهد الوطني يف فرنسا خطاباً تحت 

.Mémoire sur la faculté de penser »عنوان »بحث يف القدرة عىل التفكري

الباحثة الفرنسية ليليان موري  اعتمدت مقطعني من نّص الخطاب املشار إليه، لتبني عليها 

عىل  تقوم  جديدة  لفلسفة  مرشوعاً  خاللهام  من  تراييس  يقدم  املقطعني  هذين  يف  مقالتها. 

الذي  العنوان  وأما  عينه.  الوقت  يف  املجتمع  و»علم«  اإلنسان،  »علم«  اإليديولوجيا  اعتبار 

وضعته الكاتبة لتقرأ هذه الفلسفة فهو  »اإليديولوجيا..فلسفة من أجل الجمهورية«.

املحرر

بني إيدينا هنا والدة كلمة جديدة، ستأخذ بشكل رسيع للغاية، معنًى ُمختلفاً عن املعنى الذي 

مَحَضها إياه ُمخرتعها. وبذلك سوف تنتقل من املعنى املُوِجب إىل املعنى السالب. إن ُمَصّنف 

»بحث يف القدرة عىل التفكري« يندرج متاماً يف إعادة تنظيم ُمؤّسسية للتعليم العاّم يف فرنسا. وهي 

إعادة تنظيم ناتِجة عن الثورة التي يُفرَتض بها ُمواصلة العمل عىل مستوًى فكري وبالتايل إمتامه. 

ذلك هو  الرابط الوثيق  بني األحداث السياسية واملُؤّسسات التي نَجمت عنها، وهو  األمر الذي 

مينح مرشوع تراييس كل قيمته.
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س بفعل  لكن أليَس ُمفيداً  ابتداًء، أن نُقّدم باختصار للكاتب ونبذة عن املعهد الوطني الذي أُسِّ

االتفاقية ومبوجب قانون 3 برومري سنة 4، أي يف 25 ترشين األول عام 1785.

دستوت دو تراييس )1754-1836(، هو  من ذّرية إخوة آل ستوت Stut األربعة الذين جاؤوا من 

قربص إىل فرنسا خالل حرب املئة عام، حيث انضّم إىل السلك العسكري. لكن يُعتَقد أن الِحّس 

الفلسفي قد فَتََنه ألنه بعد ذهابه إىل فوج سرتاسبورغ، حجَّ إىل فرناي Ferney لتبليغ التحيّة لِمن 

مُيثّل القرن الثامن عرش، وهو  الشاعر فولتري.

اختار دو تراييس، النائب النبيل عن مدينة بوربون إبان زمن الهيئات العاّمة États généraux يف 

أيار 1789، أفكار الثورة وجاهر بالدفاع عنها يف وجه انتقادات الفيلسوف اإليرلندي إدموند بورك 

Edmund Burke )1729-1797(، وذلك يف »رسالة« عاّمة )1790(. نجد يف الرسالة تقريظاً لكتاب 

مونتسكيو )روح الرشائع( الذي قال تراييس عنه: »مل يبَق عىل أعزايئ الفرنسيني إال أن يضعوا قوانني 

حكيمة بحمية اآلداب، ومن خالل تأسيس تربية عاّمة جيّدة )1(«.

بالتأكيد، إن هذه املهّمة هي التي أَعدَّ لها تراييس عملَه، و»البحث« هو  املَعلَم األول لها.

إن تراييس مدين بنشأته الفلسفية للثورة، ولكن للجانب املُظلم منها. ُسِجن بوصفه ارِستقراطياً 

وُحِكم عليه باملوت، إاّل أنه نجا من ذلك بفضل االنضباط وموت روبسبري Robespierre. ويك ال 

يُضيع وقتَه َعَكَف عىل دراسة عمل دليله الفكري الفيلسوف كونديّاك Condillac. بذلك نحن نقرأ 

يف مقّدمة »بحثه«:

    Traité des sensations )يف كتابه الرائع )بْحث يف األحاسيس Condillac لقد َعرََض كونديّاك

3( عدداً كبرياً من آثار اإلحساس يف اإلدراك، مع تحليل دقيق وواضح ال يبقى معه أي أمر ُمريب 

حول أصل أفكارنا. إن هذا املُؤلّف يبدو  يل، من خالل هذه العالقة، ُمتَقناً بحيث إنّه نال كل ما 

يتمّناه، وميكن القول إن متثال كونديّاك يُعلّم الناس كيف يتغرّيون داخلياً من خالل أحاسيسهم. 

هذه هي النقطة األوىل املُوَضحة.

تغرّيات  سوى  كونديّاك،  برَهَن  كم  ليست،  منها  تنتج  التي  وأفكارنا  أحاسيسنا  دامت  ما  لكن 

لنا مصدرها، كيف  يُحّدد  أنها بحّد ذاتها ال تشتمل عىل أي يشء  داخلية يف كينونتنا، وما دامت 

نتعلّم إرجاعها إىل الكائنات التي هي أسبابها املُوجبة؟ كيف نكتسب املعرفة بهذه الكائنات؟ تلك 

واقعة ثانية تحتاج إىل الرشح. ولذا أنوي تناول هذه املسألة ألنني ما زلت أعتقد بأنها مل تُعالَج، 

وألن حلّها رضوري من أجل إكمل تحليل اإلدراك. يرّسين اإلضاءة عىل هذه النقطة الهاّمة.
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وعىل هذا النحو، يُكمل »بحث يف القدرة عىل التفكري« نظريته يف تحّول األحاسيس إىل أفكار، 

انطالقاً من فلسفة كونديّاك، وال سيّم )بحث يف األحاسيس(، لكّنه يربط األحاسيس بعدة أشياء 

ُمتنّوعة أّدت إىل ظهور تلك األحاسيس وشّكلت بالتايل »األسباب املُوِجبة« لها.

بن الكلامت واألحاسيس

لنلتفت اآلن إىل الحضور الذي يُخاطبه تراييس Tracy، أي الصف الثاين يف املعهد.

إن املعهد الوطني للعلوم والفنون )3(، مثله مثل املدارس الرئيسية التي سنتناولها يف ما بعد، 

)دونو  الجمهورية  يف  العام  التعليم  يُنظّم  والذي  رابعة،  سنة  برومري   3 قانون  صدور  منذ  موجود 

Daunou هو  ُمقّرر املعهد(. حلَّ املعهد محّل األكادمييات امللكية القدمية وهو  ُمَعّد: »أوالً، 

العلمء  مع  واملُراسلة  االكتشافات  ونرْش  املُتواِصلة  األبحاث  بواسطة  والفنون  العلوم  إلتقان 

واألجانب؛ ثانياً، ملُتابعة األبحاث العلمية واألدبية، وفقاً لقوانني وقرارات مجلس اإلدارة التنفيذي، 

التي تَهدف إىل املنفعة العاّمة ومْجد الجمهورية«.

الصف  عّدة.  فروعاً  تتضّمن  صفوف  ثالثة  إىل  املعهد  يُقَسم  تاّم،  بشكل  الهدف  هذا  لتلبية 

األول هو  صف »علوم الفيزياء والرياضيات« ويتضّمن عرشة فروع، بدءاً بالرياضيات وصوالً إىل 

»االقتصاد الريفي والبيطري«. الصف الثالث هو  صف »األدب والفنون الجميلة«، ويتضّمن ثانية 

فروع أولها فرع »القواعد«.

هنا تحديداً يُعرّب تراييس عن أسفه يف الفصل األول من الجزء الثاين من كتابه:

ثّة دليل عىل أنكم تُريدون البحث يف هذه القدرات نفسها من خالل كل الجوانب، وهو  أنكم 

ألّفتم الفرع األول من املُحلّلني والنفسانيني. ال شّك يف أّن عليكم أن تتحرّسوا لعدم رؤية النحويني 

قربهم: ألن تشكيل األفكار يتوقّف عىل تشكيل الكلمت، كم سرنى يف التَِتّمة.

وفعالً، فإن الصف الثاين، صّف »العلوم األخالقية والسياسية« املَقسوم إىل ستة فروع، أولها فرع 

 Cabanis إنه كاباين : physiologist تحليل األحاسيس واألفكار«، يتضّمن طبيباً عالِمً بالفسلجة«

1757(-1808(. وقرأ كاباين يف الفرع، يف السنة ذاتها، بحثاً طويالً يتمحور حول »العالقات بني 

املاّدي وبني املعنوي عند اإلنسان«، حيث يقول التايل:

من خالل اجتمع كل املواهب وكل األبحاث، ميكن اعتبار املعهد موسوعة حقيقية حيّة؛ ويف 

حال تلّقى إعانة من خالل تأثري الحكومة الجمهورية، ميكنه بال شّك أن يصبح بسهولة  مسكناً أبدياً 

َمليئاً بالنور والحرية )4(.
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إن العلم الذي يشغلنا جديد بحيث إنّه ليس له اسم. ال شّك يف أن الفرع األول من هذا الصف 

هذه  لكن  واألفكار.  األحاسيس  تحليل  فرع  يُدعى  الفرع  وهذا  العلم؛  لِتطور  خاّص  بشكل  أُفرَِد 

الكناية ليست اسمً البتّة؛ إضافة إىل ذلك، هي تُشري إىل العمل الذي ينبغي االشتغال عليه، ال العلم 

الذي يجب أن ينتج من هذا العمل ]...[ ألن كل علم هو  نتاج تحليل موضوع ما، ال التحليل ذاته. 

. بالتايل، إن نتاج تحليل األحاسيس واألفكار مل يَُسمَّ

يف شتاء عام 1795 َحَدثَت يف باريس تجربة تربوية هي، بالرغم من طبِعها الزائل، تبقى غريبة، 

 ،Lakanal بحيث نشعر بآثارها حتى أيامنا هذه. إنها »دار املعلّمني سنة ثالثة« التي نظّمها الكانال

ُمقّرر املرشوع.

ال تُخاطب دروس »الدار« الطالب الشباب الَجَهلة، بل الطاّلب الراشدين املُثّقفني. والهدف 

ليس تعليمهم ماّدة، بل، األسلوب األفضل لتعليم املاّدة. ونقرأ يف تقرير الكانال:

يف هذه الدور، ليست العلوم إذاً هي التي سنعلّمها، بل فّن تعليمها؛ عند التخّرج، الطاّلب ليسوا 

ُمثّقفني وحسب، بل هم قادرون عىل التعليم )5(.

وشارك يف هذه املُؤّسسة شخصيات نافذة، مثل الغرانج Lagrange والبالس Laplace ومونج 

Monge يف الرياضيات، برتويل Bertholet يف الكيمياء، إضافة إىل فولني Volney يف التاريخ. 

ُمدّرج  يُقابل  متثاله  أن  الصدف  حسن  ومن  األخالق،  كريّس  أستاذ  سان-بيري  دو  برناردان  وُعنّيَ 

حديقة النباتات، حيث تنعقد حلقات الدرس.

بها  التي يرشح  الكيفية  وإليكم  الفلسفة،  بإعطاء درس  كُلَّف  الذي  الشخص  Garat هو   غارا 

العنوان الذي أعطاه للدرس: »تحليل اإلدراك«.

اعتمْدُت تسمية لوك Locke الذي عْنَوَن كتابه: دراسة يف اإلدراك البرشي. ال شّك يف أن هذه 

الكلمت، دراسة يف اإلدراك وتحليل اإلدراك، تُشّكل جملة، بدالً ِمن مجرّد اسم ليشء. إنها تُشري 

بوضوح  تعني  الكلمت  هذه  ولكن  تسمية،  ليست  هذه  نفسه.  اليشء  من  بدالً  يشء،  عمل  إىل 

وباختصار شديد ما ينويه املرء: إنه الجزء األسايس)6(.

  Mercure de فرنسا(  )ُعطارد  مجلّة  يف  ُمحّرراً  كان  ـ  الثورة  قبل  صحايّف  هو   Garat »غارا« 

France. أصبح نائباً عن بالد الباسك التي هي مسقط رأسه. َشَغَل منصب وزير العدل ثم الداخلية 

بني ترشين األول 1792 وآب 1793  أبلغ لويس السادس عرش بقرار إعدامه يف كانون الثاين 1793.

بعد ثرميدور )متوز 1794(، أعطى دروساً يف تحليل اإلدراك يف دار املعلمني. يف سنة 1795 
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عيّنه مجلس اإلدارة عضواً يف املعهد )الصف الثالث ثم الصف الثاين(. ثم عيّنه بونابرت عضواً يف 

مجلس الشيوخ، ثم حصل عىل لقب »كونت األمرباطورية«.

يف سنة 1830، بعد شطب اسمه من املعهد إثر إعادة امللكية، عاد غارا إىل أكادميية العلوم 

األخالقية والسياسية مع لويس ـ فيليب. ولقد رفض غارا Garat، استناداً إىل الرباهني ذاتها التي 

الكناية  النفس«. لكنه، كم علمنا، وافق عىل  إليها تراييس، مصطلحي »ميتافيزيقا« و»علم  استند 

التي رفضها تراييس بشّدة. وَختََم تراييس:

أُفّضل إذاً، كثرياً، تبّني اسم إيديولوجيا، أو علم األفكار.

هذه هي مزايا اللفظة الجديدة بحسب ُمخرتعها:

إن كلمة إيديولوجيا كلمة حكيمة للغاية، ألنها ال تفرتض شيئاً مشكوكاً فيه أو مجهوالً؛ هي ال 

تُذكّر بأي فكرة عن السبب. لذلك فمعناها واضح جّداً للجميع، إذا مل نأخذ بعني االعتبار سوى معنى 

الكلمة الفرنسية فكرة؛ ألن كالً مّنا يعرف ما يعنيه بفكرة، وإن كان القليل من الناس يعرف ما تعنيه.

هذا صحيح عىل نحو دقيق يف هذه الفرضية؛ ألن إيديولوجيا هي الرتجمة األدبية لعلم األفكار.

تحليل  من  ينتج  الذي  للعلم  إيديولوجيا  اسم  تُعطي  فعندما  أخرى:  َمِزيّة  الكلمة  ولهذه   ]...[

الهدف والوسيلة؛ وإذا اختلفت عقيدتك عن عقيدة  الوقت عينه إىل  األحاسيس، فإنك تُشري يف 

أنك ال تبحث عن  قّدمناه سلفاً، وهو   نفسه، فسبب ذلك  العلم  يُلّقنون  الذين  الفالسفة اآلخرين 

معرفة اإلنسان إال يف تحليل قدراته؛ إنك ترىض بتجاهل كل ما ال يكتشفه التحليل.

إن كلمة إيديولوجيا التي اخرتعها تراييس متلك كل أنواع امليزات. مثالً، يتحاىش غارا كلمة 

»فكر« التي انتقدها تراييس يف بعض األسطر من الفصل نفسه:

إن كلمة فكر ُصِنعت عىل نحو سيّئ، وأيضاً معظم الكلمت التي نستخدمها؛ وهي تأيت من فعل 

)َوَزَن( أو )قارن(: والحال أن )قارن( يعني أدرك عالقًة ما. لكن العالقة ليست سوى أحد األحاسيس 

إدراك األحاسيس والذكريات والرغبات،  لها، وهي ليست اإلحساس األول. إن  نتعرّض  التي قد 

كلها تُعّد آثاراً لقدرتنا عىل التفكري: لذلك أوّد أن أُطلَِق عليها اسمً أكرث عمومية هو  »إدراكية حّسية« 

Perceptivité أو القدرة عىل اإلدراك؛ لكنني ال أجرؤ عىل رفض كلمة فكر. يجب أن ميتلك املرء 

سلطة كبرية لتغيري كلمت علم من العلوم. لكن هناك املزيد.
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علم ما وراء الفكر

إذا كان تراييس يرفض كناية »غارا« Garat ـ »تحليل اإلدراك« ـ فإن هدفه، بخالف الدرس الذي 

ألقاه األخري )غارا( يف دار املعلمني، أشمل. فهو  ال يقترص عىل دراسة اإلدراك، بل يفحص »آثاره«. 

ومتتّد هذه اآلثار إىل ما وراء »الفكر« البسيط الذي ليس سوى نقطة انطالقها:

...] من دون شّك، ال أحد سينكر أن املعرفة الناتجة من توالد أفكارنا هي أساس فّن إبالغ هذه 

األفكار، القواعد؛ بل هي فّن ترتيب هذه األفكار نفسها وتفجريها لتنبثق منها حقائق جديدة املنطق؛ 

كم أن هذه املعرفة هي أساس فّن تعليم ونرش الحقائق املُكتسبة، التلقني؛ وأساس تكوين عادات 

البرش، الرتبية؛ أساس أهّم فّن يف تثمني رغباتنا وضبطها أيضاً، األخالق؛ وأخرياً أساس أكرب هذه 

الفنون التي يجب أن تتعاون كلها من أجل نجاحه، إنه فن ضبط املجتمع بطريقة يجد فيها اإلنسان 

املزيد من املعونة، وقدراً أقل من اإلزعاج من قبل أشباهه.

هذا هو  السبب الذي جعل تراييس يبارش العمل ويُحّقق هذا الربنامج. ولعل »البحث« الذي 

قّدمه يف املعهد هو  جزء منه، بعد أن رسم تصميمً للخطّة.

املدارس  متناول  »يف  ليكون  َص  ُخصِّ ُمجلّدات،  ثالثة  يف  تربوي  كتاب  بتأليف  تراييس  بدأ 

الرئيسية«. قامت دار املعلّمني، من حيث املبدأ، بإعداد األساتذة لهذه الدور، التي أُنِشئت لتحلَّ 

محل املعاهد اليسوعية القدمية.

يتضّمن املُجلّد األول، الذي ظهر يف عام 1801، )عنارص اإليديولوجيا ( أو )إيديولوجيا باملعنى 

الحقيقي لكلمة إيديولوجيا(. يف حني يأسف الكاتب شديد األسف بسبب إلغاء املدارس الرئيسية، 

التالية من الكتاب  النابليونية، استُكِملت الطبعة  أو بشكل أدّق، بسبب االستعاضة عنها باملعاهد 

نفسه بـ »ُخالصة«، أي ُملّخص الكتاب. والجملة األوىل من الُخالصة: » اإليديولوجيا  جزء من 

علم الحيوان«.

يف أيامنا، يُعّد هذا التأكيد املُدهش ُمهّمً، ألن تراييس يُشّدد كثرياً عىل أن عمله ناقص، بقدر 

نفسه يدرس كيفية  تراييس  أّن  إذ   .Cabanis »بعمل زميله وصديقه »كاباين وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  ما 

ارتباط األحاسيس واألفكار باألشياء الخارجية وكيف تسمح هذه املعرفة بتحديد تلك األحاسيس 

واألفكار. وإذاً، فمن خالل متاثل بسيط، نكتسب حدود الجسم أو معرفة األنا.

بيد أن كل هذا ال يُخرِب شيئاً عم يجري داخل الجسم، مبا كان يُسّمى يف ذلك الوقت »مركز 

االحتساسات يف الدماغ« sensorium. والحال أنه، وقد رأينا ذلك، ما دامت املعرفة املُتولّدة من 
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اإلدراك ماّدية، فمن غري املمكن اختزال الجانب املاّدي من الفكر، لفهم طبيعته. بالتايل، فإن » 

اإليديولوجيا « التي هي فلسفة، هي »علم« كذلك.

املُجلّد الثاين هو  »قواعد«، والثالث الذي أهداه تراييس إىل كاباين Cabanis هو  »املنطق«.

الذي   )8( وآثارها«  اإلرادة  »بحث يف  تراييس  نرََشَ   1817 سنة  وتحديداً يف  وقٍت الحق،   يف 

تراييس رجال  يُخاطب  العكس،  آٍن واحد، بحث أخالقي واقتصادي سيايس. وهنا عىل  هو، يف 

الفعل )hommes d’action(، وبينم امتلك بعض الصدى يف فرنسا، حيث أّدت إعادة املَملَكية إىل 

حرمانه من منفعتها، فقد كان له صدى يف الواليات املتحدة.

كان تراييس يتبادل الرسائل مع الرئيس الثالث للواليات املتحدة توماس جيفرسون، حيث تعرّف 

تراييس إليه عندما كان األخري سفرياً للواليات املتحدة يف فرنسا بني عامي 1785 و1789. استطاع 

جيفرسون تنظيم جامعة فريجينيا عرب االستعانة بكتابات تراييس.

وهكذا، نجد أن تراييس لبّى بشكل تاّم الربنامج الذي كان قد حّدده لنفسه. األمر الذي ال مينع 

أن تُختزل مكانته يف تاريخ الفلسفة، حتى يف تاريخ األفكار. هل السبب يكمن يف صعوبة تصنيف 

عمل تراييس، الذي هو  فلسفة وعلم يف آن؟ أم السبب،  ـ وهذا ُمتوافق، كم يقرتح بيري ماشريي 

Pierre Macherey، هو  أن اإليديولوجيا  يف األصل »استبقت داللتها الحارضة«؟

 Louis Althusser يف سنة 1970، ظهر يف العدد 151 من مجلّة )الفكر( مقال لويس ألتوسري

بعنوان » اإليديولوجيا  واألجهزة اإليديولوجية للدولة«)9(. مم جاء فيه:

إننا نعلم أن عبارة »إيديولوجيا« اختُلَِقت عىل يد كاباين وتراييس وأصدقائهم الذين أسندوا إليها 

موضوع النظرية )الجينية( لألفكار. بعد مرور خمسني سنة، استعاد ماركس املصطلح وأعطاه معنًى 

ُمختلفاً. اإليديولوجيا، إذاً، هي نسق األفكار، والتمثيالت التي تُسيطر عىل ذهن إنسان أو مجموعة. 

إن الرصاع اإليديولوجي الذي يخوضه ماركس يف مقاالته يف مجلّة )Gazette rhénane( ال بّد من 

أن يضعه يف مقابل هذه الحقيقة، وأن يُجربه عىل تدقيق النظر يف إدراكاته الحدسية األوىل.

يف  يُعرّبوا  أن  إىل   Engels وإنجلز  ماركس  قادت  وآثارها«  اإلرادة  يف  »بحث  قراءة  أن  الواقع 

كتابهم ) اإليديولوجيا  األملانية()10( عن التايل:

إن السيد تراييس يجتهد يف إثبات أن امللكية والفردية individualité والشخصية ُمطاِبقة، وأنه 

يف األنا هناك أيضاً ما يخّصني )le mien(، ويرى فيها أساساً طبيعياً للملكية الخاّصة.

ونقرأ يف صفحات الحقة من الكتاب:



99 ُسها اإليديولوجيا كما يراها مؤسِّ

2 0 1 ء 7  شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

بوصفي  وجودي  أي  امللكية،  تُلغي  عندما  للشيوعيني:  النظر  قليل  الربجوازي  يقول  عندما 

رأسملياً، ومالكاً عقاريّاً، وصناعياً، ووجودك بوصفك عامالً، فإنك تُلغي فرديتي وفرديتك؛ وعندما 

متنعني من استغاللك، فإنك متنعني من أن أعيش كفرد ]...[، يجب عىل األقّل أن يعرتف املرء 

برصاحة وسفاهة هذه الترصيحات. بالنسبة إىل الربجوازي، األمر هو  عىل هذا النحو: هو  ال يعتقد 

نفسه فرداً إال مبقدار ما هو  برجوازي.

إننا نعلم ذلك: كل عمل ماركس هو  رصاع ضّد الرأسملية، وطبعاً، ضّد الربجوازية. والحال 

 ،Ancien Régime القديم للنظام  حّداً  يضع  فهو   ُمناِقض.  بل  ُمختلف متاماً  تراييس  موقف  أن 

وبالتايل يُؤّسس ُمجتمعاً برجوازياً ُمستقرّاً وسعيداً. وعىل هذا النحو، ميكن القول ان املقصود ب 

» اإليديولوجيا «، يف أصلها، هو  هذا املعنى بالذات، لكن مفهومنا لهذه الصورة للمجتمع تغرّي 

بوضوح.

لعّل هذا هو  السبب الذي َدفََع ألتوسري يف إحدى صفحات مقاله إىل إعالن أن: » اإليديولوجيا  

ليس لها تاريخ«. وكتب: من الواضح أنه ينبغي االنخراط يف نظريٍة لإليديولوجيات ]...[. سرنى 

عندئذ أن نظرية اإليديولوجيات تستند يف نهاية املطاف إىل تاريخ التشكيالت االجتمعية، وبالتايل 

إىل أمناط اإلنتاج التي يجري التوفيق بينها داخل التشكيالت االجتمعية، وإىل رصاعات الطبقات 

التي تنمو داخلها. يف هذا املعنى، من الواضح أنه ال ميكن تناول نظرية اإليديولوجيات عموماً، 

اإليديولوجيات  بالدرجة األخرية خارج  تعيينه طبعاً  يقع  الذي  تاريخاً، وهو   ألن لإليديولوجيات 

وحدها، مع ارتباطه بها.

يف املقابل، إذا استطعت تقديم مرشوع نظرية لإليديولوجيا عموماً، وإذا كانت هذه النظرية أحد 

الذي  الظاهر،  ُمغاِيراً يف  التي تتوقّف عليها نظريات اإليديولوجيات، فهذا يعني ُمقرتحاً  العنارص 

سأُعرّب عنه بالجملة التالية: اإليديولوجيا  ليس لها تاريخ.

أكيد:  لكن ثّة يشء  مسار كالمنا.  كثرياً  تتخطّى  الفلسفية، ألنها  الدقّة  هذه  عند  هنا  لنتوقف 

إن هذه الكلمة التي اخرتعها تراييس والتي بدت له بسيطة وخالية من أي التباس هي يف الواقع 

موضوع يحتاج للتفكري ومن املُستبعد الخروج منه اليوم.
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